
Chamada para Submissão de Artigos 

 

A Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) convida pesquisadores interessados a apresentarem 

artigos para publicação no Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI), edição n. 26 

(set-dez 2019). Os artigos deverão ser enviados até o dia 13 de setembro de 2019. 

 

O BEPI tem como missão promover o debate sobre as relações internacionais do Brasil e o 

papel do país no mundo, com ênfase em estudos de análise e avaliação da política externa 

brasileira. 

 

1. Normas para Submissão 

1.1. Serão considerados para publicação artigos originais redigidos em espanhol, inglês ou 

português. 

1.2. As submissões deverão ser feitas on-line pelo e-mail: bepi@ipea.gov.br. 

1.3. Os artigos devem tratar de análises e avaliações da política externa brasileira, 

especialmente nas áreas de comércio exterior, cooperação internacional, governança 

global, integração regional, meio ambiente, relações bilaterais, relações com 

organizações internacionais e segurança internacional. 

1.4. Os textos devem ser inéditos e deverão ter até 4 (quatro) mil palavras, incluindo tabelas, 

figuras, quadros, espaçamentos, notas de rodapé e referências bibliográficas. 

1.5. A formatação deverá seguir os seguintes padrões: folha A4 (29,7 x 21 cm); margens: 

superior = 3 cm, inferior = 2 cm, esquerda = 3 cm e direita = 2 cm; em Microsoft Word 

ou editor de texto compatível, utilizando fonte Times New Roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5 justificado. As ilustrações – tabelas, quadros, gráficos etc. – deverão 

ser numeradas e trazer legendas. A fonte das ilustrações deverá ser sempre indicada. 

1.6. O artigo deverá apresentar em página separada: i) título do trabalho em português e 

inglês – em caixa alta e negrito; ii) até cinco palavras-chave; iii) resumo de até 200 

palavras, com a respectiva tradução para o inglês (abstract); iv) classificação JEL; e v) 

informações sobre o(s) autor(es): nome completo, instituição(ões) de vinculação, 

endereço e e-mail. Se o trabalho possuir mais de um autor, ordenar de acordo com a 

contribuição de cada um ao trabalho. 
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1.7. Caso o artigo possua gráficos, figuras e mapas, estes deverão ser entregues em arquivos 

específicos e editáveis, nos formatos originais e separados do texto, sendo apresentados 

com legendas e fontes completas. 

1.8. As chamadas para as citações deverão ser feitas no sistema autor-data, de acordo com 

a norma NBR 10520 da ABNT. E observar a norma NBR 6023 da ABNT, que fixa a 

ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição e 

apresentação da informação originada do documento e/ou outras fontes de informação. 

As referências completas deverão ser reunidas no fim do texto, em ordem alfabética. 

 

2. Seleção dos Trabalhos 

2.1. O texto deverá ser inédito e estar de acordo com as normas do boletim. 

2.2. O trabalho submetido será encaminhado a pelo menos um avaliador. Nesta etapa, a 

revista utiliza o sistema double-blind peer review, ou seja, os autores e pareceristas não 

são identificados em nenhuma fase da avaliação. A decisão dos avaliadores é registrada 

em pareceres, que serão enviados aos autores, mantendo-se em sigilo os nomes destes 

avaliadores. 

2.3. Não haverá qualquer tipo de prêmio ou remuneração para os autores que tiverem seus 

trabalhos selecionados. 

 

3. Declaração de Direito Autoral 

3.1. A submissão de artigo autoriza sua publicação e implica compromisso de que o mesmo 

material não esteja sendo submetido a outro periódico. 

3.2. O texto original é considerado definitivo, sendo que os artigos selecionados passam por 

revisão ortográfica e gramatical conforme o Manual do Editorial do Ipea (2ª edição). 

3.3. A revista não paga direitos autorais aos autores dos artigos publicados. 

3.4. O detentor dos direitos autorais da revista, inclusive os de tradução, é o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com sede em Brasília. A tradução deve ser 

aprovada pelo editor antes da publicação. 

 

Agosto de 2019 

 

Rodrigo Fracalossi de Moraes 

Editor  


